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Sevgili arkadaşlar, 

Üniversitemiz 2020 yılını uğurlamaya hazırlandığı 
bu günlerde, aklın ve bilimin ışığında durmaksızın 
mesafe kat ederken bilim insanı olmanın sorumlulu-
ğunu yöneticilik anlayışımıza yansıtıp Üniversitemi-
zin, İlimizin ve Ülkemizin kalkınması amacıyla tüm 
sektörlerle iş birliği yaparak paydaşlarımızın yararı-
nı gözettik. Bu minvalde, 2021 yılında Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesinin adını Türkiye’nin ve dün-
yanın en saygın üniversiteleri arasına yazdırmak için 
yürüttüğümüz çalışmalara yenilerini eklemek adına 
elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edece-
ğiz.

Dolu dolu geçen aralık ayını ve 2020 yılını geride 
bırakıyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle uzunca bir 
süre öğrencilerimizden ayrı kalmanın üzüntüsünü 
yaşadık. Yeni yılın, sağlıklı yarınlar getirmesi için 
pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi dileğiyle 
bilimsel anlamda yeni ufuklara yelken açabileceğimiz umut dolu bir yıl olmasını temenni ederim. 

Pandemi sürecine rağmen bilimsel seferberlik ilanımızın 2. yılında, Nanoteknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila 
Yüksel ve Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın önde gelen üniversite-
lerinden Stanford Üniversitesi’nce hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listeye 
girdi. Üniversitemize ve Ülkemize yaşattıkları gururdan dolayı öğretim üyelerimizi tebrik ediyor 
ve başarılarının devamını diliyorum. 

Dünya çapında bir önemli başarı da Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen şampiyonada 72 
kiloda mindere çıkarak Dünya 3.’sü olan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi mezunu öğrenci-
miz Cengiz Arslan’dan geldi. Üniversitemiz ve Ülkemize büyük bir gurur yaşatan öğrencimiz Cen-
giz Arslan’ın bizleri ziyaret etmesinden onur duyduk. “Şampiyonların Okulu” Spor Bilimleri Fakül-
temizin imzasını farklı klasmanlardaki şampiyonluklarda da gördük ve görmeye devam edeceğiz. 

Üniversitemizin her alanda ortaya koyduğu önemli performans ve Aydın milletvekillerimizin de 
büyük katkılarıyla bütçemiz geçtiğimiz yıla oranla 91 milyon TL artırılarak 538 milyon 535 bin 
TL olarak kabul edildi. 2021 yılında gerçekleştireceğimiz projeler ile ADÜ ismini bir marka ha-
line getireceğiz. Üniversitemiz sürekli gelişim halinde. Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında 
67’ncilikten 23. sıraya yükseldik. Üniversiteler arasında 44 sıra birden yükseldik. Bu çıtayı daha da 
yükseklere çıkarmak en temel gayemizdir. 

2020 yılını geride bırakırken Üniversitemiz, büyük hedeflere ulaşmak için 2021 yılına büyük bir 
güçle ve moralle giriyor. Üniversitemiz,  ülkemizin dünya medeniyet yarışmasında hak ettiği nok-
talara gelebilmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir.  

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Toplantıya, Üniversitemiz 
Veteriner Fakültesi De-
kan V. Prof. Dr. Cavit Kum, 
Dekan Yrd. Doç. Dr. Gök-
sel Erbaş, EAEVE 8. Bölge 

Temsilcisi Prof. Dr. Ergün 
Ö. Göksoy ve Fakültemiz 
Uluslararası Akreditasyon 
Komisyon Başkanı Prof. Dr. 
Selim Sekkin ile Prof. Dr. 

Levent Karagenç katıldı. 

Küresel salgın nedeniyle 
e-toplantı şeklinde çevri-
miçi olarak Nantes-Fransa 
(Nantes-Atlantik National 
College of Veterinary Medi-
cine, Food Science and En-
gineering, Fransa) merkezli 
yapılan genel kurul, Avrupa 
ve Dünya’dan 40’ın üzerin-
de ülkeden 289 temsilcinin 
katılımı ile gerçekleşti. 

Veteriner Fakültemize 2021 
yılında yapılacak EAEVE 
Komisyonu ziyaret progra-
mının bir yıl içinde plan-
lanmasının öngörüldüğü 
Genel Kurul toplantısında; 
EAEVE’nin 2020 yılı faali-
yet raporları, akreditasyon 
ile ilgili kriterler, kurul üye 
seçimleri, 2021 yılı ziyaret 
programı ve bütçe taslak 
görüşmeleri yapıldı.

Avrupa Veteriner Avrupa Veteriner 
Eğitim Kurumları BirliğiEğitim Kurumları Birliği  
Toplantısı gerçekleştiToplantısı gerçekleşti

U luslararası akreditasyona sahip Üniversitemiz 
Veteriner Fakültesinin, üyesi olduğu Avrupa 
Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’nin  (EAEVE) 

33. Genel Kurul Toplantısı 3 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleşti.
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Toplantıya, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. 
Cumali Öksüz, Bilim Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Ethem 
Aktürk ve öğretim üyeleri-
miz katıldı.

Bilim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ethem Aktürk, “Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in taleple-
riyle Üniversitemizde yeni 
bir açılım başladı ve Bilim 
Kurulumuz kuruldu. Ortak 
hedefimiz; Üniversitemizi 
var olduğu noktadan çok 
daha iyi bir noktaya getirip 

Ülkemizde bilimsel anlam-
da adından söz edilir bir 
üniversite haline getirmek.” 
dedi. 

“Öğretim üyelerimiz 
Üniversitemiz adına gurur 
verici başarılara imza 
atıyor”

Dünyanın en iyi bilim in-
sanlarının yer aldığı listede 
yer alan Öğretim Üyeleri-
miz Prof. Dr. Ethem Aktürk, 
Prof. Dr. Atila Yüksel ve Dr. 
Öğretim Üyesi Abdullah 
Akpınar’ı tebrik ederek ko-
nuşmasına başlayan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
öğretim üyelerimizin başa-
rısının Üniversitemiz adına 
gurur verici olduğunu ifade 
etti.

“Bilim Kurulumuz ile 
bilimsel çalışmaların ivmesi 
artacak”

Öğretim Üyelerimizden 

oluşan Bilim Kurulu ile 
Üniversitemizin bilimsel 
çalışmalarının ivmesinin 
artacağını belirten Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
ADÜ Bilim Kurulunun, pro-
je değerlendirme, destek-
leme ve ilerletme, projeyi 
kabul edilebilir noktaya 
getirilmesi konularında 
sorumluluk almasının yanı 
sıra bilimsel etkinliklerin 
oluşturulmasını sağlaya-
rak Üniversitemizde bilim 
adına yürütülecek çalışma-
larda etkin rol oynayacağı-
nı aktardı. Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Huzur ve 
sükûnet ile çalışacağız bu 
da bilimsel çalışmalarımı-
zın etkinliğine yansıyacak. 
Değerli öğretim üyeleri-
miz ile Bilim Kurulumuz 
Üniversitemizin gündemi-
ni oluşturabilecek güçte, 
bizlerde alınan kararlarda 
bilimin ışığında hareket 
edeceğiz. ADÜ büyük bir 
aile, bilimsel çalışmalarda 
edinilen başarılarda hepi-

mizin gururudur.” dedi.
“Bilim Kurulumuz Ülkemiz 
ve Üniversitemiz için 
çalışacak”

Bilim dünyası ve bilim in-
sanlarının olayları bilimsel 
açısından değerlendirerek 
gündeme uygun projeler 
yürütmesi gerektiğini vur-
gulayan Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Bilim Kurulumuz 
ile şehrin dinamiklerine ve 
gündeme uygun çalışmalar 
yürüteceğiz. Üniversitemi-
zin lokomotifi olacak Bilim 
Kurulumuzda, objektifliği 
kaybetmeden Ülkemiz,  Ay-
dınımız ve Üniversitemiz 
için çalışarak bilimsel ça-
lışmalara ivme kazandıra-
cak.” dedi.

Bilim kurulunun görev ve 
misyonlarının görüşüldü-
ğü toplantı, öğretim üyele-
rimizin öneri, görüş ve kat-
kılarını sunması ile sona 
erdi.

Üniversitemiz Üniversitemiz Bilim KuruluBilim Kurulu ilk  ilk 
toplantısını gerçekleştirditoplantısını gerçekleştirdi

Üniversitemiz Bilim 
Kurulunun ilk 
toplantısı, 8 Aralık 

2020 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.
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Azerbaycanlı, Romanya-
lı, Slovakyalı ve Ukraynalı 
rakiplerini eleyerek turnu-
vanın son gününde finalde 
Rus rakibi Akhmed Usma-
nov’a yenilen öğrencimiz 
Muhammet Nuri Kotanoğlu, 
gümüş madalyayla 79 kilo-
da Dünya İkincisi unvanına 
sahip oldu. Aynı turnuvada 
öğrencimiz Cengiz Arslan 
da bronz madalya ile 72 
kiloda grekoromen stilde 
dünya üçüncüsü olmuştu. 

“Daha iyi yerlere geleceğini 
biliyor ve başarılarını 
devamını diliyorum”

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
şampiyon öğrencimizi teb-
rik ederek “Okulumuz ve 
öğrencimiz adına son de-
rece guru verici bir haber. 
Hem öğrencimizi hem de 
şampiyonada birlikte çalış-
tığı hocalarını kutluyorum. 
Muhammet, daha önce oku-
lumuza Avrupa Şampiyonu 
olarak gelmişti. Şimdi ‘Dün-
ya İkincisi’ unvanıyla geldi. 
Ben önümüzdeki dönemde 
daha iyi yerlerde olacağına 
inanıyorum.  Başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

“Azim ve disiplinli çalışma 
mutlak başarıyı getirir!”

Spor bilimleri Fakültesi De-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Re-
şat Kartal öğrencilerimizin 
başarılarıyla gurur duyduk-

larını belirterek “Fakülte-
miz  ‘Şampiyonların Okulu’ 
olarak anılıyor, Muhammet 
gibi gurur duyduğumuz bir 
sürü şampiyon öğrencimiz 
var. Geçtiğimiz hafta için-
de Cengiz Arslan da dün-
ya üçüncüsü olup bizleri 
gururlandırmıştı. İnşallah 
onlar da alttan yetişen kar-
deşlerine, okul arkadaşla-
rına hem iyi bir örnek hem 
de özellikle doğru yönlen-
dirme konusunda iyi birer 
rehber olacaklar. Başarı bir 
takım çalışması, biz oku-
lumuzda öncelikle bunu 
öğretiyoruz ve disiplinin 
doğru çalışmayla birlikte 
sporcuyu mutlak başarıya 
götüreceğini onlara anla-
tıyoruz. Emeği geçen ho-
calarımızı ve gururumuz 
öğrencilerimizi kutlayarak 
gözlerinden öpüyorum” 
dedi.

“Önümüzdeki yıllarda 
‘Dünya Şampiyonu’ 
unvanını ülkemize 
getireceğim”

Mindere altın madalya için 
çıktığını ancak müsabaka-
nın istediği gibi gitmedi-
ğini ifade eden Muhammet 
Nuri Kotanoğlu önümüzde-
ki süreçte daha iyi derece-
ler hedeflediğini belirterek 
“Gönül isterdi ki ‘Dünya 
Şampiyonu’ unvanını Türki-
ye’ye getirelim ama ikinci-
lik nasip oldu. Önümüzdeki 
yıllarda ‘Dünya Şampiyonu’ 

unvanını ülkemize getir-
mek için elimden gelenin 
fazlasını yapacağım. Final 
umduğumuz gibi olmadı. 
Yine de buna şükürler ol-
sun diyorum. 22 ülkeden 
sporcular katıldı bu yarış-
maya ve ülkemiz kürsüde-
ki 3 ülkeden biri oldu. Ben 
ülkemize daha önce Avru-
pa Şampiyonluğu unvanını 
getirmiştim. İnşallah önü-
müzdeki yıllarda ‘Dünya 
Şampiyonu’ unvanını da 
getireceğim” dedi.

“ADÜ şampiyonada farkını 
ortaya koydu”

Şampiyonada ADÜ’nün 
önemli dereceler aldığı-
nın altını çizen Kotanoğlu, 
“Grekoromen stilde Aydın 
Adnan Menderes Üniver-
sitesi farkını ortaya koydu 

ve üniversitemizden arka-
daşlarımız birçok derece 
elde etti. Hepsiyle görüşme 
fırsatımız olmasa da gö-
nüllerimiz bir. Hepsini teb-
rik ediyorum.  Ülkemiz ve 
okulumuz adına büyük bir 
başarı diye düşünüyorum. 
Avrupa Şampiyonluğunu 
okulumuza getirmiştim. 
Dünya ikinciliği unvanı da 
okulum Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesine ar-
mağan olsun. Üzerimde 
emeği olan hocalarıma çok 
teşekkür ediyorum. Spor-
cu kardeşlerime ve güreşçi 
arkadaşlarıma da inandık-
tan sonra başarılmayacak 
hiçbir şeyin olmadığını ifa-
de etmek isterim. İnşallah 
Olimpiyat Şampiyonaların-
da, Avrupa Şampiyonaların-
da madalyalar getireceğiz.” 
dedi.

Öğrencilerimiz Öğrencilerimiz göğsümüzü göğsümüzü 
kabartmayakabartmaya devam ediyor devam ediyor

S ırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen Dünya Kupası’nda serbest stilde Muhammet Nuri Kotanoğlu, 
finalde karşılaştığı Rus rakibi Akhmed Usmanov’a yenilerek 79 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş 
madalya kazandı. Kotanoğlu, Dünya 2.liği unvanını ADÜ’ye hediye etti.
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Üniversitemize ve Ülkemi-
ze gurur yaşatan Cengiz 
Arslan ile gerçekleştirdiği 
görüşmede kendisini teb-
rik ederek başarılarının de-
vamını diledi.

Spor Bilimleri Fakültemiz-
den mezun Cengiz Arslan, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
teşekkürlerini ileterek ül-
keye döndüğünde kendisi-
ni ziyaret edeceğini ifade 
etti.

Öğrencimiz Öğrencimiz Cengiz ArslanCengiz Arslan  
Dünya Üçüncüsü olduDünya Üçüncüsü oldu

S ırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkan Spor Bilimleri 
Fakültemiz mezunu öğrencimiz Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Petic'le 
karşılaşarak rakibini 5-1 yendi. Dünya Üçüncüsü unvanını alan sporcumuz bronz madalya kazandı.
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Nazilli İBFF Nazilli İBFF  sermaye  sermaye 
piyasasının ana eleman piyasasının ana eleman 
ihtiyacını karşılıyorihtiyacını karşılıyor

“İnsan kaynağı tedarik 
ederek sektörün ihtiyacını 
karşılıyoruz”

Ekonominin can damarla-
rından biri olan sermaye 
piyasasının gelişmesinin 
ekonomik açıdan güçlü bir 
ülke olmanın en önemli 
anahtarlarından biri olarak 
görüldüğünü belirten Na-
zilli İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Muhasebe 
Finansman Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ka-
derli, “Özellikle son üç yılda 
banka kökenli aracı kurum-

ların en önemlileri içinde 
yer alan İş Yatırım Menekul 
Değerler A.Ş ile Garanti Ya-
tırım A.Ş’ye toplamda 20-30 
kişi arasında, banka kökenli 
olmayan aracı kurumlardan 
Osmanlı Yatırım Menkul De-
ğerler A.Ş ile Gedik Yatırım 
A.Ş’ye toplamda 40-50 kişi 
arasında önemli pozisyonlar 
için insan kaynağı tedarik 
ederek sektörün ihtiyacını 
karşıladık. Son 3 yıl içerisin-
de sektördeki tüm aracı ku-
rumların insan kaynağı ih-
tiyacı için sağlanan mezun 
sayısı ise yaklaşık 200-250 
kişi aralığında gerçekleş-
miştir. Bu sayı bu sektör için 
oldukça büyük bir rakamı 
ifade etmektedir.” sözleriyle 
sektöre katkıları hakkında 
bilgi verdi.

“Nazilli İBFF mezunları ile 
ön plana çıkıyor”

Son 1 yıl içerisinde sermaye 
piyasası yatırımcı sayısında 
çok önemli düzeyde bir ar-

tış yaşandığını vurgulayan 
Prof. Dr. Yusuf Kaderli, “Yıl-
lardır 1,1 milyon kişi civa-
rında olan yatırımcı sayısı 
2 milyon seviyesine ulaştı. 
Bu nedenle, bazı aracı ku-
rumlar da çalışan sayılarını 
artırma yönünde önemli 
adımalar attı. Aracı kurum-
lar da borsa alanını bilen ve 
borsada analiz yöntemlerini 
uygulayabilen kalifiye per-
sonele ihtiyaç duyuyor. Üni-
versitelerin çok büyük bir 
bölümünde bu ihtiyacı kar-
şılayacak çalışmalar yapıl-
mıyor. Ancak, Üniversitemiz 
Nazilli İktisadi ve İdari Bi-
limler Faküktesi, borsa aracı 
kurumlarının ihtiyaç duydu-
ğu özelliklere bire bir sahip 
mezunları ile bu konuda ön 
plana çıkıyor. Hatta Garan-
ti Yatırım A.Ş’nin 2019 yılı 
Mayıs ayında ilana çıkarak 
15 kişiyi istihdam edeceği 
ST Programına Türkiye’deki 
tüm üniversitelerden yakla-
şık 7.000 kişi başvuruda bu-
lunmasına rağmen yapılan 

yazılı ve sözlü mülakatlar 
neticesinde alınan 15 kişi-
nin 9’u Üniversitemiz mezu-
nu oluyor. Bu istatistik bize 
ADÜ’nün bu konudaki kali-
tesini ortaya koymaktadır.” 
dedi.

“Üniversiteler arası 
uygulamalı borsa 
yarışmalarında önemli 
ödülleri Üniversitemize 
kazandıyoruz” 

Nazilli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinin ba-
şarılarının alt yapısında 
bu alanda geçmişte yapı-
lan önemli çalışmaların 
ön plana çıktığını belirten 
Prof. Dr. Yusuf Kaderli, fi-
nans ve aracı kurum sektö-
rünün pasaportu olarak ka-
bul edilen SPK Lisanslama 
Sicil Belgesini öğrencilere 
aldırmaya ve onları piyasa 
şartlarında uygulamalı bir 
biçimde sermaye piyasası 
analizlerini gerçekleştire-
bilecek düzeye getirmek 

Üniversitemiz 
Nazilli İktisadi 
ve İdari Bilimler 

Fakültesi (İİBF),  borsa 
aracı kurumlarına insan 
kaynağı tedarik ederek 
sermaye piyasasına 
büyük katkı sağlıyor.
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için çalıştığını ifade ede-
rek “Bu fakülteyi kazanıp 
finans alanında kariyer 
yapmak isteyen öğrencile-
rin üniversite hayatları bo-
yunca sektörde çalışabile-
cek seviyeye getirebilmek 
için yoğun eğitimler veri-
yoruz.  Bu sayede hem Türk 
Sermaye Piyasasının en 
önemli aktörleri olan baş-
ta aracı kurumlara insan 
kaynağı konusunda destek 
sağlıyoruz hem de üniver-
siteler arası uygulamalı 
borsa yarışmalarında çok 

önemli ödülleri Üniversi-
temize kazandıyoruz.” dedi.
Nazilli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi,  Türki-
ye’de son beş yıl içerisin-
de gerek bu alanda çok iyi 
üniversitelerin (Boğaziçi, 
ODTÜ) gerekse alanının en 
önemli kurumlarının (İş Ya-
tırım A.Ş, Tefas-Takas Bank) 
düzenlemiş olduğu toplam 
10 borsa yarışmasının ta-
mamında büyük ödülleri  
Üniversitemize kazandırdı.

“Finans alanında marka 
üniversite olma yolunda 
ilerliyoruz”

Prof.Dr. Yusuf Kaderli, ADÜ-
SEM bünyesinde Türkiye’nin 
birçok ilinde Temel Borsa 
eğitimleri de düzenleyerek 
Üniversitemiz aracılığıy-
la bir yılda yaklaşık 1000 
kişinin eğitim almasını ve 
katılımcıların Sermaye Pi-
yasasında analiz bazlı bi-
linçli işlem yapabilmesini 
sağlayarak finansal okur ya-
zarlık seviyesinin artmasına 

önemli katkılar verdi.
Üniversitemiz Nazilli İİBF, 
2020 Eylül ayında Türki-
ye’de ilk defa düzenlenen 
hem ülkenin her yerin-
den 250 yatırımcı hem de 
Sermaye Piyasasının çok 
önemli isimlerini buluştur-
duğu  Finans Kamp 2020 
adlı organizasyonu ile sek-
tör ve yatırımcılara büyük 
katkı sağladı. Üniversitemiz, 
böylece finans alanında bir 
marka üniversite olma yo-
lunda emin adımlar ile iler-
lemektedir.

Prof. Dr. Yusuf Kaderli ’nin üniversitelerarası Sanal Borsa Yarışmalarında öğrencilerine kazandırdığı ödüller:

1. 2016 Yılı, Boğaziçi Üniversitesi, Investimate Yarışması, (Sibel EROCAĞI)

2. 2017 Yılı, Boğaziçi Üniversitesi, Investimate Yarışması, (Caner TÜRKMENDAĞ, Furkan GÜLPINAR)

3. 2018 Yılı, ODTÜ, Invest It Up Yarışması, (Avni ELVANOĞULLARI, Selahattin Ertürk ÇİFTÇİ)

4. 2018 Yılı, Boğaziçi Üniversitesi, Investimate Yarışması, (İbrahim ARGUN, Kemal Ceylan KAYA, Mahmut GİRİŞEN)

5. 2018 Yılı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Trade Master IX. Yatırım Ligi, (Kerem ÖNAL, Ali DUYMAZ, Simge ÇELİK)

6. 2018 Yılı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Trade Master X. Yatırım Ligi, (Cevahir BAŞDALAN, Kerem ÖNAL)

7. 2019 Yılı, ODTÜ, Invest It Up Yarışması, (Kerem ÖNAL, Cevahir BAŞDALAN)

8. 2019 Yılı, Boğaziçi Üniversitesi, Investimate Yarışması, (Ali DUYMAZ, Tevfik OKAY)

9. 2019 Yılı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Trade Master XII. Yatırım, (Furkan ALDEMİR, Ahmet HAYIRLI, Kerem ÖNAL)

10. 2020 Yılı, TKYD ve Takasbank A.Ş., Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması. (Mehmet Berkay YILMAZ)
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Dünya üçüncüsü unvanı-
nı alarak bronz madalyayı 
almaya hak kazanan Cen-
giz Arslan, “Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi ger-
çekten sporcuya çok değer 
veren bir üniversite. Birçok 

şampiyonun yetişmesin-
de büyük emeği vardır ve 
desteğini hiçbir zaman 
esirgememiştir. Üzerimizde 
büyük katkıları olan başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e, Spor Bi-

limleri Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Reşat Kar-
tal’a,  ilk antrenörüm Nuri 
Tunç hocama, üzerimde 
emeği olan tüm hocaları-
ma ve her anımda yanımda 
olan eşime teşekkür ede-
rim.” dedi.

Türkiye Şampiyonlukları, 
Gençler Avrupa Şampiyon-
luğu, U23 Avrupa ikinciliği, 
U23 Avrupa Dünya Şam-
piyonluğu üçüncülüğü, 
Büyükler Avrupa ikinciliği, 
Üniversitelerarası Dünya 
üçüncülüğü, Büyükler Dün-
ya üçüncülüğü başarılarına 
sahip olan Cengiz Arslan, 

Belgrad’da gerçekleşen 
şampiyonada Üniversite-
mizi ve Ülkemizi temsil et-
menin gururunu yaşadığını 
ifade etti.

Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi Spor Bilimleri Fa-
kültesi’nden mezun olan ve 
halen okumakta olan tüm 
öğrencilerimizin başarıla-
rını yakından takip ettikle-
rini belirten Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Reşat Kartal, “Öğ-
rencilerimizin her biri bizim 
gurur kaynağımız. Ulusal ve 
uluslararası başarıları ile 
Üniversitemizi ve Ülkemizi 
başarıyla temsil ediyorlar.  
Cengiz Arslan’ı ve diğer tüm 
öğrencilerimizi tebrik ede-
rim yolları açık olsun.” dedi.

Cengiz Arslan’ın Belgrad’da 
gerçekleşen şampiyonada 
uluslararası alanda bayra-
ğımızı dalgalandırmasının 
Üniversitemiz ve Ülkemiz 
adına gurur verici olduğu-
nu vurgulayan Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “ADÜ Spor 
Bilimleri Fakültesi ‘Şam-
piyonların Okulu’ olarak 
anılıyor Cengiz gibi gurur 
duyduğumuz birçok başarılı 
öğrencimiz var. Bu başarılar 
spora verdiği önemin adeta 
bir göstergesi ve bu başarı-
lara şahit olmak bize güç ve 
gurur veriyor.” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’in, Cengiz Arslan’ı tebrik 
ederek başarılarının deva-
mını dilediği ziyaret, Ars-
lan’a Üniversitemiz hediye-
lerini vermesi ile son buldu.

Dünya üçüncüsü öğrencimiz Dünya üçüncüsü öğrencimiz 
Rektörümüzü ziyaret ettiRektörümüzü ziyaret etti

S ırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen 
şampiyonada 72 kiloda mindere çıkarak 
Dünya 3.’sü olan Üniversitemiz Spor Bilimleri 

Fakültesi mezunu öğrencimiz Cengiz Arslan ve 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Reşat Kartal, 21 Aralık 2020 tarihinde Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında 
ziyaret etti.
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Öğretim üyelerimiz Öğretim üyelerimiz ‘Dünyanın En İyi ‘Dünyanın En İyi 
Bilim İnsanları Listesinde’Bilim İnsanları Listesinde’ yer aldı yer aldı

“Dünyanın En Etkili Bilim 
İnsanları” listesine Türki-
ye’den girmeye hak kazanan 
857 akademisyen arasında 

Üniversitemizden yer alan 
Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. 
Ethem Aktürk, Prof. Dr. Atila 
Yüksel, Dr. Öğretim Üyesi 
Abdullah Akpınar, dünyanın 
en iyi bilim insanları liste-
sinde yer alarak, kendileri 
ve Üniversitemiz adına bü-
yük bir gurur yaşadıklarını 
ifade ettiler.

Prof. Dr. Ethem Aktürk, 2019 
verilerine dayanarak Yo-
ğun Madde Fiziği alanında 
yapmış olduğu yüksek etki 
değerine sahip uluslararası 
yayınlar ve bu yayınlarına 
yapılan atıflar dolayısıyla 
dünyanın en iyi bilim insan-
ları listesine dâhil oldu. Dr. 

Öğretim Üyesi Abdullah Ak-
pınar ise Forestry & Archite-
cture alanında %2’lik dilime 
giren 24 bin 91 araştırmacı 
arasında 245. oldu

Stanford Üniversitesi’n-
den Dr. John PA Ioannidis 
ve ekibi tarafından yayım-
lanan çalışmada, standart 
atıf göstergeleri temelinde 
dünyanın en iyi 159.684 
bilim insanını kapsayan (ilk 
% 2) bir veri tabanına göre 
atıf göstergeleri, atıf sayıla-
rı, h-indeks değerleri, ortak 
yazarlıkları ve etki faktör-
lerine bağlı olarak tablolar 
oluşturuldu.  Belirtilen bu 
göstergeler kullanılarak 

yazarlar bilim insanlarını 
22 bilimsel alan ve 176 alt 
alanda kategorize etti.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı ve Adnan 
Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Atila Yüksel ve Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, 
dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi’nce (Amerika 
Birleşik Devletleri) hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı 
listeye girdi.  
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“Bütçenin artışında 
milletvekillerimizin gayreti 
çok büyük” 

Bilim, kültür ve ekonomiye 
katkıyı ön planda tutarak 
çalışma stratejisi oluştur-
duklarını belirten Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, 
“446.010.000-TL olan 2020 
yılı bütçesine göre 2021 yılı 

bütçesi, yaklaşık %21 artış 
göstermiştir. Bilimsel se-
ferberlik içinde üniversite 
-kent bütünleşmesini sağ-
layarak Üniversitemiz, Şeh-
rimiz ve Bölgemizin kalkın-
ması için çalışacağız. Bu 
bütçenin artmasına üniver-
sitemizdeki yükselişin yanı 
sıra milletvekillerimizin de 
gayretleri, hem Aydın’a hem 
de Üniversitemize olan ai-

diyet duygularının büyük 
payı var. Kendilerine birkez 
daha teşekkürlerimi sunu-
yorum ” dedi.

“ADÜ ismini bir marka 
haline getireceğiz” 

Üniversitemizin bölgenin 
kalbi olduğunu ve yeni 
nesil vizyonu ile ülke yük-
seköğrenimine önemli bir 
katma değer sağladığını 
belirten Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 2021 yılında ger-
çekleştireceğimiz projeler 
ile ADÜ ismini bir marka 
haline getireceğiz ADÜ’lü 
olmanın bir gurur olduğu 
hissiyatıyla öğrencilerimiz 
Üniversitemizi tercih ede-
cekler.” dedi.

“Başarımızın ödülünü 
aldık”

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
hem yönetimsel hem de 
akademik başarılarının büt-
çe artışı ile ödüllendirildi-
ğini belirterek “Üniversite-
miz sürekli gelişim halinde. 
Türkiye’deki en iyi üniversi-
teler arasında 67’ncilikten 
23. sıraya geldik. Üniversi-
teler arasında 44 sıra bir-
den yükseldik. Bu noktada 
olmamızın bütçe artışında 
payı çok büyük.” dedi.

“Memnuniyet anketinde 
tüm üniversiteler arasında 
ADÜ 15. sırada!”

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

ADÜ 2021 yılı ADÜ 2021 yılı bütçesi % 21 bütçesi % 21 
oranındaoranında arttırıldı arttırıldı

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesi, Türkiye Büyük 
Milet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam 
eden bütçe görüşmelerinde Üniversitemizin her 

alanda ortaya koyduğu önemli performans ve Aydın 
milletvekillerinin de büyük katkılarıyla geçtiğimiz yıla 
oranla 91 milyon TL artırılarak 538 milyon 535 bin 
TL olarak kabul edildi.
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üniversitelerarası mem-
nuniyet anketinde Aydın 
Adnan Menderes Üniver-
sitesi’nin Türkiye’deki tüm 
üniversiteler arasında 15. 
sırada olduğunu ifade ede-
rek “Bu ankette tüm üniver-
siteler puanlanıyor. Aydın 
Adnan Menderes Üniver-
sitesi’nin 15. sırada olması 
bizim için bir gurur ama 
yetmez. Bizim derdimiz 
daha yukarılara nasıl çıka-

rız. Motivasyonumuzu yük-
seltip daha çok çalışacağız 
ve daha iyi yerelere gelmek 
için emek harcayacağız” 
dedi. 

“Bilgi işlemde Türkiye’de 1 
numarayız!”

Pandemi sürecinde özellik-
le örgün öğretimin uzaktan 
eğitime dönüştüğü zamanı 
ADÜ olarak çok başarılı yö-

nettiklerini ifade eden Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir,  “İlk 
günden itibaren hızla aksi-
yon alarak planlamalarımı-
zı yapıp hayata geçirdik. Bu 
konuda Türkiye’nin en iyi 
üniversitesiyiz. Kurduğu-
muz sistem ile kusursuz bir 
çalışma takvimi içinde eği-
tim öğretim faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Aynı anda 50 
ülkeye canlı yayın yapabi-
lecek kapasiteye sahibiz. 
Üniversitemizin karnesi 
çok iyi. Bu başarılarımızın 
da bütçemizin artışında 
önemli bir etken olduğunu 
düşünüyorum.” dedi. 

“Vekillerimize ADÜ adına 
teşekkür ediyorum”

Üniversitemizin tanıtımının 
Ankara’da iyi yapıldığını da 
dile getiren Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, meclis ge-
nel kurulunda devam eden 
bütçe görüşmelerinde Ay-

dın vekillerinin büyük eme-
ği olduğunu dile getirdi. 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Başarı öykümüzün ödül-
lendirilmesinde Aydın Mil-
letvekillerimizin desteği ve 
emeği çok büyük. Ankara’da 
Üniversitemiz adına farkın-
dalık oluşmasını sağlayan 
vekillerimize ADÜ Rektör-
lüğü adına teşekkür ediyo-
rum. Bu konuda vekillerimi-
zin Aydın’a ve Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi’ne 
olan aidiyeti çok önemliydi. 
Vekillerimizin de desteği ve 
ADÜ’nün başarısı bize artık 
daha önemli bir noktada 
hizmet şansı ve misyonu 
yükledi. Vizyonumuzu ve 
ufkumuzu daha ileri taşı-
yarak ülkemize ve Aydın’a 
hizmet noktasında artık çok 
daha büyük bir sorumlu-
luğumuz var. Emeği geçen 
herkese bir kez daha teşek-
kür ediyorum” dedi. 

“Ödeneğin bilimsel 
noktada değerlendirilmesi 
için çalışacağız”

Ödeneğin halka dönmesi 
ve bilimsel noktada de-
ğerlendirilmesi için büyük 
sorumlulukları olduğunu 
ifade eden Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Bütçenin 
değerlendirilmesi nokta-
sında öngörü sahibi olma-
mız lazım. Önem-önceliğe 
göre hareket edeceğiz. Tür-
kiye’nin en modern hastane 
binasına sahibiz. Ek bina-
mızı yaşanan pandemi sü-
recine göre dizayn ederek 
hizmete sunacağız. Ayrıca 
Üniversitemiz için master 
planını daha da geliştirece-
ğiz. Bu plan doğrultusunda 
yatırım ayaklarını gerçek-
leştirip, ülkemize ve Aydın’a 
faydalı projeler üreteceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
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Toplantıya, İlimiz Valisi Hü-
seyin Aksoy, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay, İŞKUR il 
Müdürü Rahmi Terzi,  GEKA 
Genel Sekreteri Özgür Ak-
doğan, Ticaret Odası Baş-
kanı Hakan Ülken,  Sanayi 
Odası Başkanı Mehmet Yu-
nus Şahin, Üniversitemiz 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Erdal Meşe, iş adamları ve 
öğretim üyelerimiz katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan program-
da açılış konuşmasını yapan 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdür 
V. Ünal Alaca, İlimizin sanayi 
politikasının ve stratejisi-
nin belirlenmesi ve geliş-
tirilmesine yönelik olarak 

Üniversitemizin sanayinin 
gelişimi adına çalışmalar 
yapmasının önem taşıdığını 
belirtti. Yapılan çalışmalara 
kamunun destek ve teşvik 
sağlamasının önemine dik-
kat çeken Alaca, bölgesel 
teşvik sistemi ve öncelikli 
yatırım konuları hakkında 
bilgiler verdi.

“Üniversitemizin 
birikimlerinden kentimiz ve 
sektörlerimiz faydalanmalı”

Kamu Sanayi İş Birliği 
Toplantısının, Ülkemiz ve 
İlimiz için önemli oldu-
ğunu vurgulayan Vali Hü-
seyin Aksoy, Ülkemizde 
son yıllarda iş dünyamızın 
girişimci ruhunun ve üni-
versitelerimizin önemli 

çalışmaları ortaya koydu-
ğunu belirtti. Aksoy, “Güçlü 
bir üniversite olan Aydın 
Adnan Menderes Üniver-
sitesinin birikimlerinden 
kentimiz ve sektörlerimiz 
yararlanmalı. Uluslararası 
ve ulusal kaynaklarda AR-
GE, inovasyon ve ürün ge-
liştirme gibi birçok nokta-
da verilecek olan her türlü 
teşvikten Aydın ili olarak 
azami derecede yararlan-
mak için bütün kurum ve 
kuruluşlarımız iş birliği 
içerisinde çalışmalarını 
sürdürmelidir.” dedi.

Aydın’ın Türkiye ihracatı 
içerisindeki yüzde 0.44’lük 
payının arttırılması ge-
rektiğini dile getiren Vali 
Hüseyin Aksoy, “Aydın’ı 
üretimde ve ihracatta ulus-
lararası alanda rekabette 
farklı boyuta taşımalıyız. 

İnovatif bir yaklaşımla 
ürünler geliştirip rekabet-
te bir adım öne geçebiliriz. 
Aydın olarak patent, Ar-ge 
merkezi, farklı üretimle-
rimizin sayısını arttırma-
lıyız. Tarım şehri olmanın 
yanında 7 Organize Sanayi 
Bölgesi ile tarımsal sanayi 
alanında gelişim kat eden 
bir kent. Aydın ili olarak 
Türkiye ihracatı içerisinde-
ki payımızı yüzde 0.44’ün 
üzerine çıkarmalıyız. İli-
mizin ihracatıyla ilgili al-
dığım verilere göre bu yıl 
önceki yılı geçeceğiz. Ay-
dın’ın şuan ki ihracatını 
2-3’e katlayacak potansi-
yeli bulunuyor. Aydın’ın ih-
racat rakamlarını da daha 
üst noktalara taşıyacak bir 
bakış açısı ile eylem plan-
larımızı ve çalışmalarımızı 
ortaya koymak durumun-
dayız.” diye konuştu.

Üniversitemizde Üniversitemizde Kamu - Sanayi Kamu - Sanayi 
İş Birliğiİş Birliği kapsamında teknoloji  kapsamında teknoloji 
transferi transferi 
sağlanacaksağlanacak

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) 
Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, 4 
Kasım 2020 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi 

Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
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“Sürdürülebilir iş birliği ve 
diyalog geliştirme adına 
Yapılacak her türlü iş 
birliğine hazırız”

Cumhurbaşkanımızın 2023 
hedefleri doğrultusunda 
verdiği mesajı doğru oku-
yup değerlendirmemiz ge-
rektiğini düşündüğünü be-
lirten Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, “Sürdürülebilir işbirliği 
ve diyalog geliştirme adına 
yapılacak her türlü iş birli-
ğine akademik ve idari alt-
yapımızla hazırız. Sizlerin, 
şehrimiz Aydınımızın emrin-
deyiz.” dedi.

Orta ve uzun vadeli bir kal-
kınma stratejisini oluştur-

mak   “Türkiye Mucizesi”ni 
ve “Aydın Mucizesi”ni ger-
çekleştirebilmek adına ya-
pılması gereken çalışmalar 
olduğunu vurgulayan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ 
Teknokent - Sanayi iş birliği 
öncelikli olmak üzere; Ar-Ge 
teşviklerini üniversite sana-
yi işbirliği yatırım teşvik ve 
planlama kapsamına alalım. 
Sanayi tesisleri içerisindeki 
Ar-Ge tesislerinin kullanı-
mı konusunda Mühendislik 
Fakültemizden Veteriner 
Fakültemize kadar tüm bi-
rimlerimizle KOBİ’lerimi-
zin gerek akademik gerek 
teknik personelimizden 
istifade etmesi için ne ge-
rekiyorsa yapmaya hazırız.” 

ifadelerine yer verdi.

Üniversitelerde ve sektör-
de üretilen bilginin ürüne 
dönüşmesi ve inovasyonun 
gerçekleşmesi ile değer ta-
şıdığını ifade eden Üniver-
sitemiz Tıp Fakültesi Öğ-
retim Üyesi ve KÜSİ Aydın 
İl Temsilcisi Prof. Dr. Özge 
Çevik, kamu, üniversite, sa-
nayi iş birliğinin asıl ama-
cının temsilcilerin bir araya 
gelerek teknoloji transferini 
sağlaması olduğunu belirtti. 

Çevik, “Kamu ve endüstrinin 
beraber yol almasıyla ve 
birçok teşvikle teknoloji ol-
gunlaşmasını sağlayabiliriz. 
Ülkemiz için önemli ürünler 
oluşturabilme ve geliştire-
bilme potansiyeline sahi-
biz.” diyerek kamu, sanayi 
ve üniversite iş birliğinde 
başarıya ulaşmak için öneri-
lerde bulundu.

Toplantı, değerlendirme 
bölümünün ardından sona 
erdi.
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Toplantıya, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Ali Akyol, 
Prof. Dr. Mehmet Aydın ve 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, Kali-
te Koordinatörü Esin Sebet-
ci, Kalite Komisyon Üyeleri 
ile Senato Kurulu Üyeleri 
katıldı. Yükseköğretim Kali-
te Kurulu’ndan ise Yeditepe 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Şerife İpek Karaaslan (Ta-
kım Başkanı), Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Ömer Delialioğlu 
(Akademik Değerlendirici), 

Dokuz Eylül Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Tonay İnceboz 
(Akademik Değerlendirici) 
katılırken Doç. Dr. Mürşide  
Dilek Avşaroğlu ise YÖKAK 
gözlemcisi olarak toplantı-
da bulundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
düzenlenen toplantıda Üni-
versitemizin hedefleri ve 
yürütülen kalite çalışmaları 

hakkında bilgilendirme yap-
tı. Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ali Akyol Kalite Güvence 
Sistemi, Araştırma Geliştir-
me ve Toplumsal Katkı sis-
temi hakkında, Prof. Dr. Cu-
mali Öksüz Eğitim-Öğretim 
ve Prof. Dr. Mehmet Aydın 
ise Yönetim Sistemi hakkın-
da sunumlarını gerçekleş-
tirdi. Sunumların ardından 
gelişmeye açık yönlerimiz 
hakkında Üniversitemizde 

ne tür çalışmaların yapıldığı 
paylaşılırken, izleme takımı-
nın soruları cevaplandırıldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
ve rektör yardımcılarının, 
izleme takımı arasında iz-
leme programında yapılan 
çalışmalar ve süreç ile ilgili 
değerlendirmelerinin ardın-
dan program sona erdi.

Üniversitemizde Üniversitemizde Yükseköğretim Yükseköğretim 
Kalite Kurulu İzleme Programı Kalite Kurulu İzleme Programı 
gerçekleştigerçekleşti

Üniversitemizde 
Yükseköğretim 
Kalite Kurulu 

(YÖKAK) İzleme Programı 
Toplantısı, 23 Aralık 
2020 tarihinde çevrimiçi 
olarak düzenlendi.
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2.381 Çevrimiçi Sınav 
Gerçekleştirdik

Üniversitemiz kapsamında 
önlisans, lisans ve lisansüs-
tü olmak üzere her seviye-
de uzaktan eğitim sistemi-
nin kullanıldığını belirten 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, güz 
dönemi çevrimiçi ara sı-
navları hakkında bilgi verdi. 
Üniversitemizde 2.381 çev-
rimiçi sınav gerçekleştiğini 
aktaran Prof. Dr. Cumali Ök-
süz, “Üniversitemiz 2020-
2021 Güz Dönemi çevrimiçi 
ara sınavlarında çok başarı-
lı sonuçlar elde etti. 1.711 
ders sayısı, %90.92 katılım 
oranıyla sınavlarımızı ger-
çekleştirdik. Aktif öğrenci 
sayısı 42.614, akademik 

personel sayısı ise 1.540. 
482 program, 4.683 ders, 
45 birim, 9.081 ders şube-
si ile sınavlarımızı gerçek-
leştirmenin memnuniyetini 
yaşıyoruz.” dedi.

“Öğretim elemanlarımız ve 
öğrencilerimizin uzaktan 
eğitime entegrasyonu tam”

ADÜZEM Uzaktan Eğitim 
Portalının öğretim görev-
lilerimiz ve öğrencilerimiz 
tarafından verimli bir şe-
kilde kullanıldığını belir-
ten Prof. Dr. Cumali Öksüz, 
2020-2021 Güz Dönemi 
ödev istatistiklerini payla-
şarak 3.602 ödev verildiğini, 
ders sayısının ise 2.473 ol-
duğunu belirtti. Ödevlerin 

%70,09 oranı ile teslimi-
nin tamamlandığını belir-
ten Prof. Dr. Cumali Öksüz, 

“Öğretim görevlilerimiz ve 
öğrencilerimiz ADÜZEM 
Uzaktan Eğitim Portalını 
çok kısa sürede verimli bir 
şekilde kullanmaya başla-
dı. Sisteme entegrasyonla-
rı tam olan öğrencilerimiz 

eğitimlerine aktif bir şekil-
de devam ediyor. ” dedi

“Önceliğimiz 
öğrencilerimizin nitelikli 
eğitim almaları”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cumali Öksüz, “ADÜZEM 
Uzaktan Eğitim Portalı ile 
Üniversitemiz derslerini 
aksatmadan, uzaktan eği-
tim gereksinimlerini nite-
likli bir şekilde çözerek ger-
çekleştiriyor.  Üniversitemiz 
sağlam alt yapısı, kullanıcı 
dostu portalı, kullanıcılara 
sağladığı canlı ve mesaj 
desteği ile öğrencilerimi-
zin nitelikli eğitim alma 
fırsatlarını önceleyerek, 
öğretim elemanlarımızın 
öğrencilerimizle eğitimsel 
buluşmalarını sekteye uğ-
ratmadan eğitim ve öğre-
timine devam etmektedir.” 
sözleri ile açıklamalarına 
son verdi.

Üniversitemiz Üniversitemiz çevrimiçi ara çevrimiçi ara 
sınavları sınavları başarı ile tamamlandıbaşarı ile tamamlandı

U zaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) alt yapısı 
ile evdekal.adu.edu.tr adresi üzerinden 
derslerine devam eden Üniversitemiz, 2020-

2021 Güz Dönemi çevrimiçi ara sınavlarını başarı ile 
tamamladı.
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"ADÜ İlimiz için "ADÜ İlimiz için lokomotivlokomotiv görevi  görevi 
üstlenen bir kurumdur"üstlenen bir kurumdur"

Şehre katkı sağlayacak olan kurum ve ku-
ruluşlarla iş birliği içinde olduğunu belir-
ten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Üniversite olarak İlimiz 
adına ortak projelere açık olduğunu be-
lirtti.

Üniversitemizin İlimiz için lokomotif gö-
revi üstlenen bir kurum olduğunu belir-
ten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ya-
pılan bilimsel çalışmaları yakından takip 
ettiğini ifade etti.
Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması 
ile sona erdi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk 
Alıcık, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 

Selçuk Aldemir’i 18 Aralık 2020 
tarihinde makamında ziyaret etti.

HSK Başmüfettişi Mustafa 
Güntin, Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi’nin bölgede 
etkili bir kurum olduğunu 
belirterek Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir’e akademik ve 

idari çalışmalarındaki başa-
rılarının devamını diledi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
HSK Başmüfettişi Musta-
fa Güntin’e nazik ziyaretin 

dolayı teşekkür etti. Ziyaret 
Üniversitemiz hediyelikleri-
nin takdimi ile son buldu.

HSK Başmüfettişi HSK Başmüfettişi Mustafa Mustafa 
GüntinGüntin'den Üniversiteze ziyaret'den Üniversiteze ziyaret

Hakimler ve 
Savcılar 
Kurulu (HSK) 

Başmüfettişi Mustafa 
Güntin, 17 Aralık 
2020 tarihinde 
Üniversitemiz'i ziyaret 
etti.
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Gençlerin gelişimini sağla-
yacak çalışmalar yapmaya 
önem verdiklerinin altını 
çizen TÜGVA Aydın Temsil-
cisi Sefa Işık, bu dönemde 
yapılan online çalışmalar 
ve gerçekleştirmeyi plan-
ladıkları projeler hakkında 

bilgi verdi.
Ziyaretten büyük memnu-
niyet duyduğunu belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir; 
gençlerin bilimsel, sosyal 

ve kültürel gelişimlerine 
katkı sağlayacak projelere 
büyük önem verdiklerini bu 
konuda iş birliğine hazır ol-
duklarını ifade etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’in, TÜGVA İl Temsilcisi 
Sefa Işık’a ziyaretinden do-
layı teşekkürlerini iletmesi 
ile görüşme sona erdi.

Rektörümüz Rektörümüz TÜGVA Aydın TÜGVA Aydın 
temsilcisiyletemsilcisiyle görüştü görüştü

T ürkiye Gençlik Vakfı 
(TÜGVA) Aydın İl 
Temsilcisi Sefa Işık, 

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’i makamında 
ziyaret etti.

Ziyarette, Üniversitemiz ve 
Buharkent Belediyesi iş bir-
liği çalışmaları kapsamın-
da imzalanacak protokol-
ler üzerine konuşulurken; 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
kurumlar arası işbirliğinin 
önemini vurguladı. 

Engelsiz Üniversite, Hay-
di Buharkent Üniversiteye, 
Buharkent Belediyesi çağrı 
merkezi hizmetinin Buhar-

kent Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri tarafından veril-
mesi gibi projelerin görü-
şüldüğü ziyarette Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, projelerin Buhar-
kent için önemli bir başlan-
gıç olduğuna dikkat çekerek 
Buharkent’e hayırlı olmasını 
temenni etti.  Ziyarette Bu-
harkent Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Mesut Kır-
macı da hazır bulundu.

Buharkent belediye başkanı Buharkent belediye başkanı 
Rektörümüzü makamında ziyaret ettiRektörümüzü makamında ziyaret etti

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol,  
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i 29 Aralık 2020 tarihinde 

makamında ziyaret etti.
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Açılışa, Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Koçarlı Kaymaka-
mı Ersin Tepeli, Koçarlı Be-
lediye Başkanı Nedim Kap-
lan, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, İl Tarım 
ve Orman Müdürü Ahmet 
Öktem, Ziraat Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdal Meşe, aka-
demik ve idari personelin 
yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından başla-
yan açılış töreninde Üni-
versitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Tarım kenti Aydın’da Zira-
at Fakültesi’nin kendine 
tahsis edilmiş tarım alan-
larında ve hayvancılık üni-
telerinde ortaya koyduğu 
kıymetli hizmetlerden duy-
duğu memnuniyeti ifade 
etti. Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Ziraat Fakültesi’nde, 
fikrin ürüne; ürünün katma 

değere dönüştürüldüğü 
önemli bir etkinliğe daha 
imza atıldığını belirterek “ 
Pandemi sürecinde tarım 
sektörü, hem uluslararası 
örgütler hem de karar veri-
ciler nezdinde en fazla öne 
çıkan gündemlerden biri 
oldu. Küresel Salgın, tarım 
ve gıdaya erişim sorunla-
rını yakıcı biçimde tüm ül-
kelerin gündemine taşıdı. 
Pandeminin dünya çapında 
kentsel gıda sistemlerini ve 
tedarik zincirlerini sekteye 
uğrattığı; kentsel nüfusun; 
gıda güvenliğini ve beslen-
me durumunu etkilediği 
kritik dönemde, gıda bulu-
nabilirliği, gıdaya erişilebi-
lirlik ve satın alınabilirlik 
gibi zorluklara maruz ka-
lınmaması için Üniversite 
olarak  elimizden gelenin 

en iyisini yapmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

“Eğitim ve üretimi bir arada 
gerçekleştiriyoruz”

Sözlerini sürdüren Üniver-
sitemiz Rektörü  Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “Zi-
raat Fakültesi bünyesinde 
eğitim ve üretimi bir ara-
da gerçekleştiren güzel bir 
modelle örnek teşkil eden 
bu tesisi, ekmeğini yiyip 
havasını soluduğumuz bu 
güzel şehre; onun güzel in-
sanının, hizmetine sunuyo-
ruz. 1 Ocak’tan itibaren yeni 
aldığımız ticari markamız 
olan ‘Ziraat Çiftliği’ markası 
ile ADÜ olarak Haksız reka-
bet koşulları oluşturmadan 
tüm ürünlerimizi piyasaya 
sunacağız. Bu güzel projeye 

Ziraat FakültesiZiraat Fakültesi Kaşar Peyniri  Kaşar Peyniri 
Üretim Tesisi Açılışı Üretim Tesisi Açılışı gerçekleştigerçekleşti

İlimiz tarımına yaptığı katkılarla adından sıkça 
söz ettiren Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, üretim 
zincirine bir yenisini daha ekleyerek 16 Aralık 

2020 tarihinde Ziraat Fakültesi Kampüsünde ‘Kaşar 
Peyniri Üretim Tesisi’ açılışını gerçekleştirdi.
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emeği geçenlere, akıl teri 
ve alın teri dökenlere, hu-
zurlarınızda bir kere daha 
teşekkür ediyor; hayırlı ol-
masını temenni ederek he-
pinize hürmet ve saygıları-
mı sunuyorum” dedi.

“Tesisimiz Üniversitemize, 
İlimize ve Ülkemize hayırlı 
uğurlu olsun”

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’in konuşmalarının ar-
dından sunumunu yapan 
Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 
göreve geldikleri günden 
bugüne Ziraat Fakültesi’ni 
kalkındırmak ve geliştir-
mek için yaptıkları çalışma-
ları anlattı. Prof. Dr. Genç-
soylu, “ İki yıl içerisinde 
Ziraat Fakültesi cirosunu 

ikiye katlayarak %100’lük 
bir artış sağladık. Pande-
mi döneminde olmamıza 
rağmen Fakültemize sevi-
ye atlattık. Ziraat Fakültesi, 
bitkisel üretimin yanında 
hayvansal üretim de ger-
çekleştiriyor. Kendi hayvan-
larımızdan elde ettiğimiz 
sütleri kendi tesislerimizde 
değerlendiriyoruz. Bu tesi-
simizde süt ve süt ürünleri 

üretimimize bugün kaşar 
ve örgü peynirimizi de ek-
liyoruz. Üniversitemizin ve 
kendi döner sermayemizin 
katkılarıyla hayata geçirdi-
ğimiz tesisimiz Üniversite-
mize, İlimize ve Ülkemize 
hayırlı uğurlu olsun.” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından te-
sisin açılışını gerçekleşti-

ren protokol, tesisi gezerek 
üretim süreci ile ilgili bilgi 
aldı. Etkinlik sonrası tesiste 
üretilen kaşar ve örgü pey-
niri davetlilere dağıtıldı.
Konuşmaların ardından te-
sisin açılışını gerçekleşti-
ren protokol, tesisi gezerek 
üretim süreci ile ilgili bilgi 
aldı. Etkinlik sonrası tesiste 
üretilen kaşar ve örgü pey-
niri davetlilere dağıtıldı.
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Haber - Foto : Mahmut Karakelle

Üniversitemiz Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Mediha Akcan, talaseminin  (Akdeniz Anemisi)  ülkemizde ve dünyada en sık görülen, önlenebilir, 
kalıtsal kan hastalığı olduğunu belirterek talesemi hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi.

TalasemiTalasemi
önlenebilir genetik önlenebilir genetik 

kan hastalığıdırkan hastalığıdır

Dr. Öğr. Üyesi Mediha Akcan
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
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“Talesemi Türkiye için 
önemli bir halk sağlığı 
hastalığıdır”

Talaseminin görülme sıklığı 
hakkında bilgi veren Akcan, 
dünyada özellikle Akdeniz 
ülkelerinde sık görüldüğünü 
belirtip Aydın’da da taşıyıcı-
lık oranının %5.1 olduğunu 
ifade ederek “Talasemi, Tür-
kiye için de önemli bir halk 
sağlığı sorunudur.” dedi.  

“Her gebelik %25 olasılıkla 
hasta olma riski taşır”

Talaseminin kalıtsal bir kan 
hastalığını olduğunu belir-
ten Akcan, insandan insa-
na mikropla veya temasla 
bulaşmadığını, bulaşıcı bir 
hastalık olmadığını aktardı. 
Hastalığın ortaya çıkması 
için hem anneden hem ba-
badan kalıtsal genlerin iki-
sinin hastalık taşıyor olması 
gerektiğini ifade etti. Gene-
tik geçişler hakkında bilgi 
veren Akcan, “Anne-baba 
taşıyıcı ise her gebelik %25 
olasılıkla hasta olma riski 
taşır.” şeklinde konuştu ve 
bu riskleri iyi değerlendir-
mek gerektiğini vurguladı.

“Talesemi demir eksikliğine 
bağlı kansızlık ile 
karıştırılabiliyor”

Beta talasemiler hakkın-
da bilgi veren Akcan, alyu-
varlarda dokulara oksijen 
taşımakla görevli olan he-
moglobin yapısının kalıt-
sal olarak bozuk üretilmesi 
nedeniyle kansızlık oluştu-
ğunu belirtti. Dr. Öğr. Üye-
si Mediha Akcan, talasemi 
taşıyıcısının hasta olmadı-
ğını, sadece genetik olarak 
hastalığı taşıdığını ve klinik 
olarak bulgu vermediğini, 
hafif kansızlık yaşandığını-
ve demir eksikliğine bağlı 
kansızlık ile karışabildiğini, 

taşıyıcıların tayininin, ko-
ruyucu hekimlik açısından 
önemli olduğunu vurguladı. 

“Talasemimajor formunda 
ömür boyu kan nakli 
gerekir”

Talasemimajor olarak ta-
nımlanan hastalık formun-
da kliniğin, ortalama olarak 
4-6 ay civarında kansızlık 
ile başladığını; hastalığın 
ilerleyici döneminde kara-
ciğer –dalak büyüklükleri, 
büyüme geriliği, ergenlik 
problemleri, diş anormallik-
leri, kemik problemleri, saf-
ra taşlarının gelişebilece-
ğini anlattı. Talasemimajor 
kalıtsal bir kan hastalığı 
olduğu için ömür boyu kan 

nakli yapılması gerektiğini 
vurgulayan Akcan, “Hedef: 
Transfüzyon öncesi Hb de-
ğerinin 9-9.5 gr/dl civarın-
da tutabilmektir. ” dedi ve 
transfüzyon takvimine uyu-
mun oldukça önemli oldu-
ğunu vurguladı.

“Talasemimajorlu hastalar 
sürekli takip edilmelidir”

Talasemimajorlu hastalarda 
ömür boyu kan nakli sonucu 
vücutta demir birikimi oldu-
ğunu belirten Akcan, “Demir 
birikimi, kan, ferritin, düzeyi 
ve karaciğer-kalpteki demir 
birikiminin ise özel bir MR 
ile takip edilmelidir.” diye 
konuşarak Talasemimajorlu 
hastaların tedavi yöntem-

leri hakkında bilgiler verdi. 
Akcan, düzenli kan alan has-
talarda vücutta biriken fazla 
demiri vücut dışına atılma-
sını sağlamak için mutlaka 
şelasyon tedavisi uygulan-
ması gerektiğini belirterek 
bu tedavi amacıyla kullanı-
lan ilaçlar hakkında da bilgi 
verdi. Şelasyon tedavisinde 
kullanılan ilaçların yan et-
kilerinin takibine dikkat çe-
ken Akcan, düzenli takibin 
önemini vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Mediha Akcan, 
destek tedavi olarak; ilk 1 
yaş içinde verilen demir 
damlasının tanı konduktan 
sonra kesilmesini, folik asit 
ve çinko desteği alınmasını 
önerdi.
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 Bilim Sanat ve Korona Konferansı gerçekleşti

 Üniversitemiz Hemşirelik 
Fakültesi bilimsel etkinlik-
leri kapsamında düzenle-
nen Bilim, Sanat ve Corona 
Konferansı, 24 Aralık 2020 
tarihinde Google Meet uy-
gulaması üzerinden çevri-
miçi olarak gerçekleşti.

Konferansa Hemşirelik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda 

Özsunar, Dekan Yardımcıları 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, 
Doç. Dr. Belgin Yıldırım ve 
öğretim üyeleri katıldı.

Tıp Fakültesi Halk Sağlı-
ğı Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi ve Sağlık Bakanlığı 
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Pınar Okyay, gerçekleştirdi-
ği konferansta virüsten en 

çok etkilenen kesimlerden 
söz ederek aşı çalışmaların-
daki gelişmeleri katılımcı-
larla paylaştı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. 
Sevgi Özsoy’un yaptığı kon-
feransta Prof. Dr. Pınar Ok-
yay, bilim, sanat ve korona 
virüsün ilişkisini tarihteki 
bazı semboller üzerinden 

ele aldı.

Pandemi süreci sonrası 
toplumun sağlığını geliştir-
meye ve uyumu artırmaya 
yönelik farklı çalışmaların 
yapılabileceği önerisinin 
sunulduğu konferans, Prof. 
Dr. Pınar Okyay’a online te-
şekkür belgesi takdim edil-
mesiyle sona erdi.

Aydın’dan TRT arşine bir eser daha girdi
 Üniversitemiz Buharkent 

Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Müdürü ve Fen Edebiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mesut Kırmacı’nın güfte-
sini yazdığı bestesini Şevket 
Tokgöz’ün yaptığı “Bıraktım 
Aşkları Dünden Maziye” 
isimli uşşak eser TRT kuru-
lunda kabul edilerek 23818 
repertuvar numarası ile TRT 
arşivlerine girdi. 

Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın 
ve bestekâr Şevket Tok-
göz’ün, TRT’de kabul edilen 
ve TRT radyolarında ses-
lendirilmeye devam eden 
”Dünde Kaldı Mevsimler ve 
Bu Gece Rüzgarlar Sesiz Esi-
yor” adlı iki eseriyle  ikilinin 
TRT’de kabul edilmiş eser-
lerinin sayısı 3’e yükseldi.
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Pandemide Paramediğin Rolü  Panellerinin İlk Oturumu 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulunun (MYO)   “Pa-
ramedik Günü Etkinlikleri” 
kapsamında düzenlemiş 
olduğu Covıd-19 Pande-
misinde Paramediğin Rolü 
konulu panel, 21 Aralık 
2020 tarihinde gerçekleşti. 

Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan pa-
ramedik etkinliklerinin 
ilk oturumunda Aydın İl 
Sağlık Müdürü Dr. Osman 
Açıkgöz, tüm katılımcıla-
rın 22 Aralık Dünya Para-
medik Gününü kutlayarak 
pandemi süreci içerisinde 
sağlık çalışanı olmanın ne 
kadar büyük özveri gerek-
tirdiği ve profesyonel bir 
meslek olmaktan çok daha 
fazlası olduğunu belirtti. 
Covid-19 pandemi süre-
cinde Sağlık Bakanlığının 
sağlık hizmetlerinin yöne-
timi konusunda rehberler 
yayınlama ve uluslararası 
gelişmelerden sağlık per-
sonellerini bilgilendirme 
noktasında üst düzeyde 
çalışmalar sergilediğini 
ifade eden Dr. Osman Açık-

göz, Ülkemizin pandemi 
sürecini en kapsamlı yöne-
ten ülkeler arasında oldu-
ğunu vurguladı. Dr. Osman 
Açıkgöz, tüm vatandaşları-
nın tıbbi gereksinimlerinin 
ve transferlerinin karşılan-
dığı neredeyse tek ülke ol-
duğumuzu ve devletimiz-
le ne kadar gurur duysak 
az olduğunu ifade ederek 
sözlerine son verdi. 
Yüksekokul Müdürü Doç. 
Dr. Emine Gerçek Öter,  tüm 
dünyada yaşanan Covid 19 
pandemi sürecinde hasta-
ne öncesi acil sağlık hiz-
metleri alanında çalışan 
paramediklerin, bu zorlu 
süreçte canla başla müca-

dele ederek, kritik ve acil 
durumlara karar verme ve 
vaka yönetimi konularında 
son derece başarılı olduk-
larını vurguladı. 

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Hizmetleri Başkan 
Yardımcısı Dr. Mustafa Eki-
ci, Covid-19 Pandemisinde 
Paramediğin Rolü konulu 
sunumunda, Sağlık Bakan-
lığının Covid-19 pandemi 
sürecine yönelik önerileri, 
paramediklerin hastane 
öncesi sağlık hizmetleri-
nin sunumunda uyması 
gereken kurallar, hizmetin 
uygulanmasına dair yö-
nerge ve talimatlar  (has-

taya yaklaşım, koruyucu 
ekipman kullanımı, ortam 
temizliği, ambulans temiz-
liği, sağlık personellerinin 
iletişimi vb.), Aydın İl Sağ-
lık Müdürlüğü’nde yürütü-
len hizmetler ve uygula-
malar hakkında bilgi verdi.

Yoğun katılım ile gerçek-
leşen panel, Doç. Dr. Emine 
Gerçek Öter, Aydın İl Sağlık 
Müdürü Dr. Osman Açıkgöz 
ve Aydın İl Sağlık Müdürlü-
ğü Sağlık Hizmetleri Baş-
kan Yardımcısı Dr. Musta-
fa Ekici’nin öğrencilerden 
gelen soruları cevaplaması 
ile tamamlandı.
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Üniversitemizde Covıd-19’da Hava Yolu Yönetimi 
konuşuldu

 Üniversitemiz Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu’nun (MYO) Paramedik 
Günü etkinlikleri kapsamın-
da düzenlediği panellerin 
sonuncu oturumu olan ‘Co-
vıd-19’da Hava Yolu Yöneti-
mi’ konulu sunum, 25 Aralık 
2020 tarihinde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan 
Yüksekokul Müdürü Doç. 
Dr. Emine Gerçek Öter, Pa-
ramedik Günü kapsamında 
düzenlenen etkinlikler ile 
öğrenciler için verimli bir 
hafta olduğunu ifade ede-
rek tüm öğrencilere ilgile-
rinden dolayı teşekkür etti.
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 

112 Eğitmeni Paramedik 
Erdal Tek, ‘Covıd-19 Pande-
misinde Oksijen Tedavisi ve 
Hava Yolu Yönetimi’ konulu 
sunumunda ilk vakaların 
başlangıcı, hastalığın sey-
ri konularında bilgi verdi. 
Kişisel koruyucu ekipman 

kullanımının önemini vur-
gulayan Tek, nazal kanül ve 
oksijen maskeleri ile oksi-
jen tedavisi, CPAP kullanımı, 
Covıd-19 vakalarında CPAP 
kullanımında dikkat edile-
cek noktaları paylaşarak su-
numunu bitirdi.

Verimli bir hafta geçirdikle-
rini ifade ederek panellere 
yoğun ilgi gösteren öğren-
cilerin sorularının Para-
medik Erdal Tek tarafından 
yanıtlanmasıyla panel sona 
erdi.

Çine MYO uzaktan eğitim 
uygulamalarına devam 
ediyor

Öğretim üyemizin editörlüğünü yaptığı 
kitap yayımlandı

 Üniversitemiz Çine Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) 
uzaktan eğitim sürecinde 
ders uygulamalarına de-
vam ediyor.

Çine MYO Programlarında 
‘Tahıl Teknolojisi’, ‘Meyve 
ve Sebze Teknolojisi’, ‘Pas-
ta ve Tatlı Üretim Teknik-
leri’ ve ‘Yeni Ürün Geliştir-

me’ derslerinde, öğrenciler 
uzaktan anlatılan ders uy-
gulamaları çerçevesinde 
ekmek, simit, pasta, erişte, 
reçel gibi ürünleri kendi 
imkânları ile üretti. Öğren-
ciler ayrıca ‘Etkili Sunum 
Teknikleri’ dersi kapsamın-
da belirlenen konularda 
sunular hazırladı.

 Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür 
Seçim’in editörlüğünü yap-
tığı, “İletişimciler Diyor ki;” 

adlı kitap yayımlandı.
Kitap, Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) farklı üniversitele-
rinden akademisyenlerin, 
gazetecilikten sosyal med-

yaya, siyasal iletişimden 
sinemaya birçok farklı alanı, 
iletişim bakış açısıyla de-
ğerlendirmelerinden oluşu-
yor.
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 Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuarı 1. sınıf viyolonsel 
öğrencisi Dilay Ra Oygür, 10 
Kasım 2020 tarihinde Maca-
ristan’ın Budapeşte şehrin-
de 5.’si düzenlenen, Ulusla-
rarası Danubia Yaylı Çalgılar 
Yetenek Yarışmasında, Öğ-
retim Görevlisi Alexsander 
Mekaev ile gerçekleştirdik-
leri kayıt ile üçüncülük ödü-
lüne layık görüldü.
Dr. Öğr. Üyesi Özgür El-
gün’ün lise 1. sınıf viyolon-
sel öğrencisi Dilay Ra Oygür, 
B kategorisinde  elde ettiği 
başarıyla Üniversitemizi 

gururlandırdı. Devlet Kon-
servatuvarı Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Oner Uzun, “2020-
2021 Akademik Yılı Güz 
Yarıyılında eğitim öğretime 
başlayan lisemizin 1. sınıf 
öğrencisi olan Dilay Ra Oy-
gür’ü bu büyük başarısından 
dolayı kutlayarak başarı-
larının devamını diliyorum. 
Devlet Konservatuvarımız;  
ortaokul, lise, lisans ve yük-
sek lisans birimleri ile Üni-
versitemizi başarıyla temsil 
etmeye ve alanında ses 
getirmeye devam edecektir.” 
dedi.

Devlet Konservatuarı öğrencimiz uluslararası yarışmada 
üçüncü oldu

Devlet Konservatuvarımız başarılarına bir yenisini 
daha ekledi

 Üniversitemiz Devlet 
Konservatuarı Öğrencisi 
Yasemin Perşembe Çukuro-
va Üniversitesi tarafından 
15-19 Aralık 2020 tarihleri 
arasında 11.’si düzenlenen 
Uluslararası “Rhapsody” 
Adana Piyano Yarışmasın-
da ikincilik ödülüne layık 
görüldü.

“Nitelikli öğrenciler 
yetiştirmeye devam 
edeceğiz”

Devlet Konservatuvarı 

Müdürü Prof. Dr. Mustafa 
Oner Uzun, “Öğretim Gö-
revlisi Alexsandr Mekaev’in 
öğrencisi, lisans 3.   sınıf 
öğrencimiz olan Yasemin 
Perşembe’yi bu büyük ba-
şarısından dolayı kutluyor 
başarılarının devamını di-
liyorum. Devlet Konserva-
tuvarımız; ortaokul, lise, 
lisans ve yüksek lisans bi-
rimleri ve alanlarında uz-
man eğitimci kadrosuyla, 
nitelikli öğrenciler yetiş-
tirmeye devam edecektir.” 
dedi.

Öğretim üyemiz en iyi 
bildiri ve poster ödülünü 
kazandı   

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Emre Çullu, 1-5 Aralık 2020 
tarihleri arasında çevrimiçi 
olarak gerçekleşen Çocuk 
Ortopedisi Derneği 3. Ulusal 

Çocuk Ortopedisi Kongre-
si’nde “ En İyi Sözlü Bildiri 
Birincisi”  ve “En İyi Poster 
Birincisi”  dallarında ödül 
almaya hak kazandı.
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Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemleri ve İç 
Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

 Üniversitemiz Karacasu 
Memnune İnci Meslek Yük-
sekokulu (MYO) 2020 Yılı 
Kalite Yönetim Sistemleri ve 
İç Değerlendirme Toplantısı, 
28 Aralık 2020 tarihinde çev-
rimiçi olarak gerçekleşti.

Toplantıya;  Birim Kalite Ko-
misyon Başkanı Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut 
Tolga Gümüş, Üyeler Mü-
dür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. 
Esra Aksoy ve Öğr. Gör. Meh-
met Taşdelen, Dr. Öğr. Üyesi 

Hüseyin Önlem Ersöz, aka-
demik ve idari personel ile 
öğrencilerden oluşan 100 
kişilik bir grup katıldı. 

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Umut Tolga Gümüş 
açılış konuşmasında, Karaca-
su Memnune İnci MYO’nun 
Karacasu’daki misyonunu, 
vizyonu ve temel değerlerini 
sunarak fiziki ve organizas-
yon durumu hakkında bilgi 
verdi. Kurum tarihi, öğrenci-
lere sunulan hizmetleri ve 

eğitim-öğretim faaliyetle-
rini dinleyicilerle paylaşan 
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Umut Tolga Gümüş 
danışmanlık kurumunun 
önemi, gerçekleştirilen pro-
jeler, uygulama ve hizmet 
faaliyetlerinin neler olduğu, 
Erasmus, Farabi ve Mevlana 
uygulama esasları, Karacasu 
Belediyesi ile yapılan ikili 
protokoller hakkında bilgi 
verdi.

Birim Kalite Komisyonunun 

çalışmalarını aktaran Dr. Öğr. 
Üyesi H. Önlem Ersöz, Yük-
sekokulun stratejik planla-
rını toplantıya katılanlarla 
paylaştı. 2020 yılının genel 
bir değerlendirmesi yapılan 
toplantıda sunumların ar-
dından soru-cevap bölümü 
gerçekleşti. Toplantı, Yükse-
kokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Umut Tolga Gümüş’ün genel 
değerlendirmesiyle sona 
erdi.

Öğretim üyemizin projesi desteklenmeye değer bulundu
 Üniversitemiz Tıp Fakül-

tesi Tıbbi Genetik Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Seda Örenay Boyacıoğlu’nun 
yürütücüsü olduğu araştır-
ma projesi,  TÜBTAK 1002 
programı kapsamında des-
teklenmeye değer bulundu.

“Alzheimer Tipi Demansta 
Anti-Sense Beyin Kaynak-
lı Nörotrofik Faktör (BDNF) 

Gen Polimorfizmlerinin Rolü” 
isimli proje 1 yıl sürecek. 

Yürütücülüğünü Doç. Dr. 
Seda Örenay Boyacıoğlu’nun 
üstlendiği projede araştır-
macı olarak Aydın Devlet 
Hastanesinden Uzm. Dr. Ayşe 
Döndü ve Üniversitemiz 
Hastanesinden Dr. Metin Ça-
lışkan yer alıyor.
Doç. Dr. Seda Örenay Bo-

yacıoğlu, “Bu sene yürütü-
cülüğünü üstlendiğim ve 
TÜBİTAK’tan desteklenen 
araştırma proje sayısı ikiye 
yükselmiş oldu. Diğer proje-
miz Ekim ayında desteklen-
mesine karar verilen 1001 
araştırma projesiydi. Proje-
lerimizle bilime katkı sağla-
manın memnuniyeti içinde-
yim.” dedi.
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Genç tasarımcılar kariyer günlerinde buluştu
 Üniversitemiz Aydın Mes-

lek Yüksekokulu (MYO) 
Moda Tasarımı Programı, 17 
Aralık 2020 tarihinde “Ka-
riyer Günleri” kapsamında 
ilk etkinliğini, Marpessa 
markasının yöneticisi ve 
tasarımcısı olan Ayşe Hacı-
salihoğlu Göze ile gerçek-
leştirdi.

Etkinliğe, Yüksekokul Mü-
dürü Prof. Dr. Tufan Altın,  
Müdür Yardımcıları; Erdo-
ğan Pireli ve Ahmet Özcan 
Gül,  Moda Tasarımı Bölüm 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü 
Ömür,  Öğr. Gör. Leyla İzbu-
dak,  Öğr. Gör. Servet Bilge 
ve Moda Tasarımı Programı 
I. ve II. sınıf öğrencileri ka-
tıldı.

Aydın MYO Giyim Üretim 
Programından 2004 yılın-
da mezun olduktan sonra 
İstanbul’da bir ihracat fir-
masında tasarımcı olarak 
işe başlayan bir süre sonra 

da  Türkiye’nin en prestijli 
tasarımcıları ve kurumları 
ile çalışmaya devam eden 
ve halen Türkiye’nin önde 
gelen tasarımcılarına ko-
leksiyonlarını oluşturma 
aşamasında kalıp ve tasa-
rım danışmanlığı yapmak-
ta olan Ayşe Hacısalihoğlu 

Göze sunumunda, bireylerin 
meslek edinmede başarılı 
olabilmeleri için eğitim ve 
iş süreçlerinde kendi dene-
yimlerinden paylaşımlarda 
bulundu. Ayşe Hacısalihoğ-
lu Göze, Başarılı bir tasa-
rımcı olabilmenin mesleği 
sevmeye, hedef belirleyip 

çok çalışmaya bağlı olduğu-
nu vurgulayarak sunumuna 
son verdi.

Öğrencilerin mezuniyet 
sonrası işe başlama ve iş 
yaşamına yönelik soruları-
nın cevaplanmasıyla etkin-
lik sona erdi.

Öğretim üyemizden lise öğrencilerine  seminer
 Üniversitemiz Mühendis-

lik Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Olcay Boyacıoğlu, 23 

Aralık 2020 tarihinde lise 
öğrencilerine çevrimiçi se-
miner gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Olcay 
Boyacıoğlu, Eraslan Okulu 
9. ve 10. sınıf lise öğrenci-

lerine yönelik  “Gelecekte 
İnsan Yapımı Virüsler ile 
Hastalıkları Tedavi Edebilir 
miyiz?” başlıklı sunumuyla 
dünya gündemi hakkında 
bilgi verdi.

Üniversitemizde yürütülen 
araştırma projeleri hak-
kında da lise öğrencileri-
ne bilgi veren Dr. Öğretim 
Üyesi Olcay Boyacıoğlu, 
yüzün üzerinde lise öğren-
cisi ile bir araya gelmekten 
memnuniyet duyduğunu 
ve gönüllü eğitim toplan-
tılarına paydaş lise ve or-
taokullar ile de gerçekleş-
tirmekten onur duyacağını 
ifade etti.
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Sosyal sorumluluk söyleşileri başladı
 Üniversitemiz Nazilli 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nun (MYO) dü-
zenlediği ve belirli periyot-
larla çevrimiçi canlı gerçek-
leşecek Sosyal Sorumluluk 
Söyleşilerinin ilki 25 Aralık 
2020 tarihinde gerçekleşti. 

Moderatörlüğünü Öğretim 
Görevlisi Gülşah Şükran 
Kale’nin yaptığı ve Google 
meet uygulaması üzerin-
den iki ayrı oturum olarak 
gerçekleştirilen “Madde 
Bağımlılığı ile Mücadelede 
Yeşilay Danışmanlık Mer-
kezi” başlıklı ilk söyleşinin 
konuğu, İzmir Yeşilay Da-
nışmanlık Merkezi (YEDAM) 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
(SHU) Gözde Alkan oldu.
Bağımlılığı önleme ve mü-
cadele konusunda yıllardır 
faaliyet gösteren Yeşilay’ın 

2020 yılı itibariyle bir-
çok ilde açtığı danışman-
lık merkezleri ile önleme 
çalışmalarının yanı sıra 
başlattığı iyileştirme ve 
rehabilitasyon faaliyetle-
rini aktaran Sosyal Hizmet  

Uzmanı Gözde Alkan, Yeşi-
lay’ın bağımlılıktan kurtul-
mak ve iyileşmek isteyen 
kişilere ve ailelerine boş 
zaman değerlendirme, sos-
yal beceri kazandırma, grup 
terapisi, iş bulma, meslek 

edindirme gibi birçok hiz-
met sunduğunu ifade etti. 
Öğrencilerin ve öğretim 
elemanlarının katılımıyla 
gerçekleşen söyleşi so-
ru-cevap bölümüyle sona 
erdi.

Sultanhisar MYO 
Akademik Kurul Toplantısı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Sultanhi-
sar Meslek Yüksekokulu 
(MYO) 2020 yılı olağan 
Akademik Kurul Toplantısı, 
24 Aralık 2020 tarihinde 
çevrim içi olarak gerçek-
leşti.
Toplantıya; Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Yükseko-
kul Müdürü Doç. Dr. Savaş 
Duman, akademik ve idari 
personel katıldı.

Sultanhisar MYO Müdürü 
Doç. Dr. Savaş Duman’ın  
açılış konuşması ile başla-
yan toplantıda;  pandemi 
süreci, bu dönemde alınan 

tedbirler, uzaktan eğitim 
süreci, bölümler ve dolu-
luk oranları hakkında bilgi 
verildi. Toplantıda ayrıca 
önümüzdeki eğitim öğre-
tim sürecinde açılması dü-
şünülen yeni programlar 
ile mevcut programların 
doluluk oranlarının arttı-
rılması konularına da yer 
verildi.

Toplantı,  öğretim eleman-
larının görüş ve önerileri-
nin dinlenmesi ve  Sultan-
hisar MYO’nun öğrenci ve 
personel için verimli ça-
lışmalarının devam etmesi 
temennisiyle sona erdi.
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Ziraat 
Fakültesi 11. 
Ulusal Tarım 
Öğrenci 
Kongresine 
ev sahipliği 
yapacak

 11. Ulusal Tarım Öğrenci 
Kongresi 2021 yılında Üni-
versitemiz Ziraat Fakültesi 
tarafından gerçekleştirile-
cek.
Diyarbakır’ da çevrimiçi ola-
rak düzenlenen kongrenin 
sonunda, Malatya Turgut 
Özal Üniversitesi ve Eskişe-
hir Osmangazi Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ile yarışan 
Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi % 66 oy oranıyla 11. 
Ulusal Tarım Öğrenci Kong-
resine ev sahipliği yapmaya 
hak kazandı.

Ziraat Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu 
“İlk olarak 2011 yılında Ege 
Üniversitesi tarafından or-
ganize edilerek başlayan 11.  
Ulusal Tarım Öğrenci Kong-
resini 2021 yılında Ziraat 
Fakültemizde gerçekleştire-
cek olmaktan memnuniyet 
duyuyoruz.” dedi.

Yaşlı sağlığına çok yönlü 
yaklaşım yayımlandı

Aydın İktisat Fakültesi dergisi 5. yayın 
yılını doldurdu

 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü bünyesin-
de lisansüstü eğitim veren 
disiplinlerarası Yaşlı Sağlı-
ğı Ana Bilim Dalı öğretim 
üyelerinin öncülüğünde 
hazırlanan “Yaşlı Sağlığına 
Çok Yönlü Yaklaşım” adlı ki-
tap yayımlandı.

Prof. Dr. Güzel Dişcigil, edi-
törlüğünü yapmış olduğu 
kitap için “Ana Bilim Dalı-
mız bünyesinde öğrenci-
lerimiz için kaynak kitap 
hazırlamak üzere başladı-
ğımız çalışmalarımız, farklı 
disiplin ve mesleklerden, 
alanlarında yetkin yazarla-
rımızın katılımı ile zengin-
leşti ve yaşlı sağlığına kap-
samlı, çok yönlü yaklaşım 

sunan kitabımız ortaya çık-
tı. Kitabımızın, yaşlanma ve 
yaşlı sağlığı ile ilgili geniş 
kapsamlı kaynak arayışında 
olan herkesin ilgisini çeke-
bileceğini düşünüyorum.” 
dedi.

Kitapta yaşlanma ve yaşlı-
lık ile ilgili temel kavram-
lar ve genel konuların yanı 
sıra sık karşılaşılan yaşlılık 
döneminin önemli sağlık 
konularının ele alındığını 
belirten Yaşlı Sağlığı Ana 
Bilim Dalı kurucu Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Güzel Dişci-
gil, “Ülkemizde yaşlı sağlığı 
alanında disiplinler arası 
anlayışla eğitim veren az 
sayıda program mevcut. 
Bu alanda yine disiplinler 

arası yaklaşımla yazılmış 
kaynak sayısı oldukça az.  
Kitabımızın öncü yazarları, 
ülkemizde interdisipliner 
lisansüstü eğitim vermek 
üzere kurulmuş olan ilk 
Yaşlı Sağlığı Anabilim Da-
lının öğretim üyeleri oldu.” 
dedi.

 Üniversitemiz Aydın 
İktisat Fakültesi tara-
fından yayınlanan Aydın 
İktisat Fakültesi Dergisi, 
5. yayın yılını doldurdu.

Ulusal ve uluslarara-
sı birçok endeks tara-
fından taranan dergi, 
doçentlik ve akademik 
teşvik kriterlerini sağ-
lamaktadır.  İktisat, ma-
liye, işletme, siyaset 
bilimi, uluslararası iliş-
kiler, hukuk, yönetim ve 
yöntembilim gibi sos-
yal bilimler alanlarında 
akademik araştırma, in-
celeme ve çalışmalara 
yer veren dergi yılda iki 
sayı olarak yayınlanıyor. 
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Öğretim üyemiz TRT Radyo 1’de ‘Eski Anadolu’da Bal’ı’ 
anlattı

 Üniversitemiz Fen-Edebi-
yat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
Eskiçağ Tarihi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüse-
yin Üreten, 15 Aralık 2020 
Salı günü saat 14.00’te TRT 
Radyo 1’de Seda Uslu Sa-
rıoğlu’nun hazırlayıp sun-
duğu “Ya Olmasaydı” prog-
ramında “Eski Anadolu’da 
Bal” konusunda bilşgiler 
verdi. 

Prof. Dr. Hüseyin Üreten, 
“Bugünün gerçekleri geçmi-
şin izlerinde saklıdır” diye-
rek, Anadolumuzun kadim 
tarihinde balın herhangi bir 
yiyecek olmadığına dikkat 
çekip tarih öncesi dönem-
lerden itibaren Anadolu in-
sanının hem en önemli be-
sin kaynağı hem de kültür 
unsuru olduğunu belirtti.

Üreten, Anadolu’nun ilk 
büyük devletini kuran 
Hititler Dönemi’nde ha-
mur işlerinde, tatlı ve ek-
mek yapımında kullanılan 
temel malzemelerden biri 
olan balın, aynı zamanda 
Hitit Kralı II. Muwatalli ta-
rafından Arinna’nın Güneş 
Tanrıçası, Göğün Güneş Tan-
rısı, Göğün Fırtına Tanrısı ve 
diğer önemli tanrı ve tanrı-
çalara ballı ekmek şeklin-
de sunulduğunu ifade etti.  
Sözlerini sürdüren Prof. Dr. 
Üreten, “Tanrı ve tanrıçalara 
sunulan balın büyü ayinle-
rinde, tanrıyı çağırma sere-
monilerinde (Kayıp Tanrı Te-
lepinu Efsanesi) kullanılıyor. 
Hatta arı ve bal, Hititlerin 
yaşantısında kendisine öyle 
büyük bir yer edinmiştir ki, 
bal dolu kovanı çalan birine 

Hitit yasalarında önce arılar 
tarafından sokularak daha 
sonra ise altı şekel gümüş 
ile cezalandırılıyor. Hitit 
Anadolu’sundaki bu durum 
Hellenistik Dönem Anado-
lu’sunda da aynen görülü-
yor. Bu bağlamda balın Eski 
Anadolu’da bıraktığı izlerin 
görüldüğü diğer bir alan da 

sikkelerdir. Ephesos antik 
kentinin bastırdığı elekt-
ron sikkelerin ön yüzünde 
arı betimi yer alır. Artemis 
kültünün uygulayıcısı olan 
rahibelere de “Arı Kraliçe” 
anlamına gelen “Mellierai” 
adının verilmesi oldukça 
dikkat çekicidir.” diye konuş-
tu. 

Paramedik Günü etkinlikleri devam ediyor
 Üniversitemiz Söke Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu’nun (MYO) Paramedik 
Günü etkinlikleri kapsamın-
da düzenlediği panellerin 
ikinci oturumu olan “Para-
medik Mesleğinin Gelecek 
Projeksiyonu” konulu su-
num, 23 Aralık 2020 tarihin-
de gerçekleşti.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. 

Emine Gerçek Öter açılış 
konuşmasında öğrencilerin 
paramedik alanında yetiş-
melerinde verilen desteğin 
ve hastane öncesi sağlık 
hizmetlerinin önemine de-
ğindi. Doç. Dr. Emine Gerçek 
Öter, pandemi sürecinde öğ-
rencilerin teknolojik geliş-
meleri bilgileriyle entegre 
ederek aktarma çabalarının 

ve mesleki değer algılarının 
yüksek olduğunu belirterek 
tüm öğrencilerimizin, para-
mediklerin ve katılımcıların 
22 Aralık Paramedik Günü-
nü kutlayıp sözlerine son 
verdi. 

Paramedik mesleğinin ge-
lişim sürecini katılımcıla-
ra aktararak konuşmasına 

başlayan Ege Üniversitesi 
Atatürk Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokul Müdürü 
Doç. Dr. Ali Ekşi, paramedik 
mesleğinin geçmişten gü-
nümüze aşamalarını ve ül-
kemizde ilerleyişini paylaştı. 
Akademik alanda ilerlemek 
isteyen öğrencilerimize yol 
haritası çizen Doç. Dr. Ali 
Ekşi,  2020 yılında alan ile 
ilgili yüksek lisans progra-
mını açtıklarını ve doktora 
programının da dosya ha-
zırlık aşamasında olduğu 
haberini verdi.

Öğrencilerin ve parame-
diklerin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen paramedik gü-
nünün ikinci oturumu soru- 
cevap bölümünün ardından 
sona erdi.
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Üniversitemiz Kütüphanesi akıllı sistemlere ilk adımı attı
 Kütüphane ve Doküman-

tasyon Daire Başkanlığımız 
Üniversitemizde akıllı sis-
temlere ilk adımı attı. Araş-
tırmacılara ve öğrencilere 
uluslararası standartlarda 
hizmet vermeyi amaç edi-
nen ve “Kullanıcı Dostu” 
hizmetler sunan üniversi-
temiz Recep Tayyip Erdoğan 
Kütüphanesi alanında yeni-
likleri takip etmeye devam 
ediyor.

Engelli bireylerin hizmet 
alanında çalışmalar yapan, 
mekanda erişilebilirlik ko-
nusunda YÖK tarafından 
‘Turuncu Bayrak’ ile ödül-
lendirilen kullanıcı dostu 
hizmetler sunan Üniversi-
temiz Kütüphanesi sunmuş 
olduğu yeni hizmet ile en-
gelli kullanıcılara da destek 
oluyor.

Araştırmacıların, öğrenci-
lerin ve engelli bireylerin 
istediği kitapları personelin 
yardımına ihtiyaç duyma-
dan kısa sürede ödünç ala-
bileceği ve iade edebilece-

ği teknolojik bir ürün olan 
Self-check makinası Recep 
Tayyip Erdoğan Kütüphane-
si’nde hizmete sunuldu. Kul-
lanıcı, Kütüphane katalog 
terminallerinde taramasını 
yapıp açık raf sisteminde 
kitabı raftan aldıktan son-
ra ilk kullanımda şifresini 
belirleyip Self-check cihaz 
yardımıyla kitabı üzerine 
ödünç alabilecek veya üze-
rindeki kitapların iadesini 
yapabilecek. 

Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkan Vekili 
Özden Faydalıgül sistem 
ile araştırmacıların özel-
likle pandemi sürecinde 
herhangi bir kişi ile temas 
halinde olmadan kütüpha-
neyi rahatlıkla kullanılabi-
leceğini belirterek, “Pande-
mi döneminde öğrencilerin, 
araştırmacıların ve kütüp-
haneye gelemeyen kulla-
nıcıların mağdur olmaması 
için Türkiye’de üniversite 
kütüphanelerinde ilk uygu-
lamalarından olan ‘Çevrimi-
çi Canlı Destek Hizmeti’ ve 

‘Kütüphane Online Oryan-
tasyonları’ programları gibi 
hizmetleri Kütüphanemiz 
başarılı bir şekilde yerine 
getirdi. yeni uygulamalarla 

hem araştırmacıların za-
man kazanmasını hem de 
pandemi sürecinde temas 
riskini en aza indirmeyi he-
defledik.” dedi.



            AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
HEDEF ÖZGÜN TIP FAKÜLTESİ PROFESÖR EMEKLİ
MELTEM SÜNGÜ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
AYŞE CAN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
AZİME BAŞ ÖZÇALIMLI TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
FİKRİYE SİNEM İNCE TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
MUHAMMED YASİR AKSU TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL

AKIN YOLCUBAL TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL

YUNUS EMRE ORUK TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
FURKAN VERDİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
MUHAMMET HÜSEYİN ERKAN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
BESİM HACIOĞLU TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
HURŞİDE USLU TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
EZGİ ÇAMLIK TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL

ADİLE ESEN ANGIN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
UZMANLIK EĞİTİMİNİ 
TAMAMLADIĞINDAN

RABİA TAN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
EVRİM KARDELEN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
ESRA ERTİLAV TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
SAMİ TUNCAY ÖNEN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞOFÖR RESEN EMEKLİLİK
ALİ İHSAN ÖZTÜRK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NAKİL

Ayrılanlar2020
Kasım

ATANAN AYRILANLAR

Personel Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır.

ADÜ HABER    ARALIK 202032

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
DİNÇER CÜRE NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

MELDA DİBEK BÜYÜKDİNÇ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYG)

BİROL AYDIN DEVLET KONSERVATUVARI YAYLI ÇALGILAR DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

HÜSEYİN ŞEKER DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Atananlar2020
Kasım



Personel Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır.

   

     UNVANI 
YÜKSELENLER BİRİMİ ANA BİLİM DALI ESKİ 

UNVANI
YENİ 

UNVANI
BUKET DEMİRCİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ DOÇENT PROFESÖR

ZEYNEP BİLGEN ŞEN VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK CERRAHİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

HÜSEYİN ÖNLEM ERSÖZ KARACASU MEMNUNE İNCİ MYO İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ELİF MERYEM YURDAKUL YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İHSAN BÜLENT HELVA ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

GÜN PAKYÜREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DENEYSEL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ECE KOÇ YILDIRIM VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

AHMET ENGİN TÜZÜN KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ÇAĞDAŞ GÖRÜCÜ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

GÖNÜL TEZCAN NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

DİLEK ELVAN ÇOKİŞLER NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

GÜLİZAR SEDE YILMAZ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİ İKTİSAT ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

HATİCE ARMUTÇUOĞLU TEKİN SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ FİNANSAL İKTİSAT ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ESMA DURUKAL NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖMER FARUK İPEK VETERİNER FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF
MERYEM SAK ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF
MEHMET SALİH KIVRAK SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

MEHMET DÖKER AYDIN SAĞLIK HİZM. MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

HURİYE KARAKUZUOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

GÜLİZAR EYİGÖR NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

GÖKSEL BACAKLIOĞLU ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

ALİ ERDOĞAN PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

DAVUT EGEMEN İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

CÜNEYT CAN İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

ALİ BAYAZIT BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

AHMET KOCAKAYA ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

ADNAN ÇİÇEK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

SERVET BERBER KUŞADASI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

ÖZKAN KAYA HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

BÜLENT ODABAŞI KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

ÖNEY ÇETİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

TOLGA ÇAKIR ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

SEYDİ ÖZDEMİR İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ -
KORUMA VE GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ

ŞEF

EBUBEKİR POLAT HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

EMİNE BEHTİOĞLU UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

BEYTULLAH SEMA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

HAFİZE MERCAN BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

DENİZ İNCE ZİRAAT FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

SALİH GÜZELDAĞ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

HÜSEYİN ÇELTİKLİOĞLU GENEL SEKRETERLİK - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

GÖNÜL YARDIM YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

MEHMET AVCIOĞLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

GÜLŞEN NAS ERDOL AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

NACİYE ÇALIŞICI ÇELİK FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

ALİ AHAT PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

CANER EBİNÇ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

MÜZEHHER GÜNYOL NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

RİFAT GÖRGÜN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF

HACI AHMET KARAKOÇ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI - ŞEF ŞUBE MÜDÜRÜ

İBRAHİM SAVAŞ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI - ŞEF ŞUBE MÜDÜRÜ

MUHAMMED İKBAL YİĞİT NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ FAKÜLTE SEKRETERİ

BİLAL ÇALIŞLAR YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI - HİZMETLİ (Ş) TEKNİSYEN

OZAN KOZAN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI - MEMUR (Ş) TEKNİKER

AYFER ERDEN NAZİLLİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - ENSTİTÜ SEKRETERİ FAKÜLTE SEKRETERİ
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